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Vintern eller vad man nu ska kalla den för, är väl inte något man på
ålderns höst sitter och tjatar om med gubbarna på bänken. Inte ett
skär långfärdsåkning har det blivit och uppe i Åre, där jag brukar
vara en hel del, har det varit tunt med snö. Men den varan kommer
det att finnas gott om när jag nu plötsligt fått chansen att flyga
till Canada och få uppleva många utförsåkares dröm. För de flesta
båtägare är det istället åter dags att börja tänka på båten och ladda
för ännu en efterlängtad och förhoppningsvis fin båtsäsong. Efter
båtmässan i mars och när solen börja värma skönt, brukar de första
båtägarna titta fram under pressarna. Frågor som ”när går isen?”
blir det nog inte denna vårvinter, gissar jag.
I år är det lag på att båttoatanken ska tömmas genom sugtömning
och inte i sjön. Vi kommer därför att montera fler tömningstationer
på marinan. Men vi tror väl inte att antal tömningar blir så frekventa
de första åren och många båtar har inte ens någon toa och ännu
mindre en septiktank.
Det ska bli kul att se om Mats på Nordic Yachts lyckas skapa en
ny stor entypsklass med nya snabba Fareast 28R. Under de första
provseglingarna, som gjordes redan i februari, visade båten sin
snabbhet.
För mig personligen är 2015 ett jubileumsår. Firar 40 år med min
underbara fru och 40 års arbetsinsats på marinan. Det har ju
hänt en hel del under dessa år, både privat och på Bullandö Marina.
Och när får man guldklocka..? :-)
En person som också har varit många år på marinan är Madeleine
på Pir 19. Hon jobbade på krogen redan som 17-åring och
drev senare Flotten. Madeleine har nu lämnat över verksamheten
till Nautiska Magasinet, då hon själv kommer att gå över helt till
Glassfabriken.
Curre Gelin, vår hovleverantör av artiklar, har träffat Pir 19’s
efterträdare – Nautiska Magasinet, finåkt med Claes Hejibels mysiga
Grand Banks 36, gjort strandhugg på Huvudskär och seglat Nordic
Yachts Open 2014, kappseglingen på Bullandö Marina som har blivit
så uppskattad och med fler och fler deltagerare. Tobias Törnebohm,
som helst vill göra upptäcktsfärder långt, långt bort har varit i
Argentinas hamnar mm och inte långt från Antarktisk, men denna
gång utan båt.

Välkommen till första båtdoppet!
Fredrik Broms
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Påsken är den stora rustarhelgen för många av våra båtägare
och då öppnar äntligen våra vinterstängda verksamheter,
ett vårtecken så gott som något. De efterlängtade sjösättningarna
börjar den 20 april, men redan 26 februari sjösatte vi den första båten
och då var i princip all is borta. Vissa har bråttom att få båten i sjön…

TÖMNING BÅTTOA

FLER KUNDKÄRROR

Båtoasugen på
kaj 1 har flyttats
till mackbryggan,
så nu blir det
lättare att lägga
till. Kombinationen
glassätare och
tömning av septiktank
på samma ställe
var väl inte helt
klockrent…
Vi har även köpt in tre till fasta tömningsstationer som ska
placeras vid kaj 5, en vid kaj 6 och en vid I/J-bryggorna.
Dessutom håller vi på att ta fram en mobil toasug med tank
och manuell pump som man kör ut på bryggan till sin båt.
Därefter tömmer man den mobilas tank vid en fast toasug.

I år har vi köpt in ytterligare 15 kundkärror. Behovet verkar
vara omättligt…

RENOVERING TOALETTER
RENINGSVERKET
Nu har även toaletterna i reningsverket vid
miljöstationen renoverats och byggts om.
Vi fick in ytterligare en toalett och den har
vi dedikerat till damerna. Väggutkastet har
flyttats runt knuten…

HAMNKONTORETS
ENTRÉ FLYTTAS
Entrén till hamnkontoret har
flyttats till framsidan. Räcket
framför hamnkontoret är rivet och
har istället ersatts med en mycket
bredare trappa ner till bryggan.
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BULLANDÖ KROGS KRÖGARE MOT
HÖGRE HÖJDER
Krogen kommer i år få fler efterlängtade
kvällssolsplatser. Glasräcke blir det även ända
fram till hamnkontoret. Själva är Magnus
och Julle i Nepal och vandrar bl a upp till
Mount Everest Base Camp. Det kanske blir
någon ny smarrig rätt på jakspillning eller
på krogen i sommar..?

RENINGSANLÄGGNING SPOLPLATTOR
Provsvaren på det renade tvättvattnet från höstens
bottentvättning visar att det fortfarande finns båtar
med zinkbaserad bottenfärg eller om inte annat läcker
ut under kopparfärgen.

OBLIGATORISK
BOTTENTVÄTT I HÖST
Utvärderingen av höstens
bottentvättning visade att
det var ca 20 % som, trots
information om de nya
miljöreglerna som kommunen
beslutat om, har tvättat botten
på uppställningsplatsen.
Vi som verksamhetsutövare och fastighetsägare har
krav på oss att miljöreglerna efterlevs och vi har därför
beslutat att bottentvätt blir obligatorisk i samband med
båtupptagningarna i höst. Priset sänks på bottentvätt och
kommer att beräknas efter båtens yta istället för längd.

FLER RESERVDELAR HOS
BROHÄLL MARIN

GLASSFABRIKEN

Hos Brohäll Marin har de byggt
om och effektiviserat förvaringen
av sitt mycket stora sortiment av
reservdelar för att få plats med
alla 6 000 detaljer.

STOCKHOLM MARIN
Hos Stockholm Marin har båtförsäljningen varit igång hela
vintern och till våren kommer de att ta över norrsidan av
lilla gästbryggan för att få fler tillsaluplatser. De ser fram
emot ytterligare en rekordsäsong, säger Claes Widelund.

I år kommer Madeleine att ägna
sig i princip helt åt Glassfabriken
och Kenneth koncentrera sig mest
på ”glass-cafét” på Kvarnholmen
i Nacka. Nytt för i år blir att
de kommer att öppna café och
glassbar i Stavsnäs vinterhamn,
men glassen kommer att tillverkas
på Bullandö.

BULLANDÖ HANDEL &
SJÖMACK

KUNDUNDERSÖKNINGEN
Resultatet av kundundersökningen blev mest ros men
även ris och många kommentarer. Så många som
ca 670 svarade, men tråkigt nog fanns det negativa
synpunkter
mot några få av
verksamheterna
som vi tycker är
oacceptabla och
några tänkvärda.
Vi har en del
jobb för att få
alla serviceställen
mm att fungera
minst så bra som man kan förvänta sig att det ska göra på
”ostkustens mesta marina”.

VEGAN 50 ÅR!
Albin Vegan fyller femtio och
en viss son till konstruktören
Per Brohäll ska hålla låda om
tillkomsten och fått maningen
att bjuda in alla Vegor, eller
heter det Veganer? till en träff
på Brohällskajen. Det kan
dyka upp 50 Vegor samtidigt
i marinan.

PIR 19 BLIR NAUTISKA
Från och med i år tar
Nautiska Magasinet
över Pir 19. Utöver
Bullandö finns Nautiska
i Stockholm, Sandhamn,
Vaxholm, Visby,
Marstrand, Smögen.
Vi hälsar Douglas Eklund
med butikschef Åsa
Karlsson varmt välkomna
till Bullandö Marina.
Madeleine kommer att
finnas i butiken under
våren när hon inte är på
Glassfabriken.

Annelie på Bullandö Handel
berättar att hon tittar
efter möjligheten att ha en
kontokortspump för diesel på
macken, men hon har ännu
inte hittat någon ponton som
kan lagra de kbm diesel som
krävs. Att kunna tanka båten
även på kvällen och under
lågsäsong finns det behov av.

SNABB FAREAST 28R
Mats Runström på Nordic Yachts,
sjösatte redan i februari den
första nya Fareast 28R utanför
Kina och hade provseglingar
med ett flertal entusiastiska
båttidningar. F n är fartrekordet
16,7 knop!

SERVICE POINT FÖR
ELVSTRÖM SAILS
Ship Shape blir Services Point
för Elvström Sails. – Nu blir vi
kompletta och man kommer,
förutom att få sina Elvströmsegel
ompysslade, även att kunna köpa
segel, säger Janne Hird. De är sedan
tidigare auktoriserade för bl a Furlex
rullfocksystem mm.

NORDIC YACHTS OPEN 2015
Den 5 september går startskottet för årets
roligaste kappsegling från Bullandö med avslutande
after-sail och middag på Bullandö Krog. Glöm inte att
anmäla dig.

På www.bullandomarina.se uppdaterar vi
löpande med aktuella händelser. Där kan du boka
upptagningstid mm, se när båten ska sjösättas,
väder, webbkamera etc.
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SJÖCirkulär2015
SÄTTNINGS

Sjösättningsdagarna och alla anvisningar i samband med sjösättning
SJÖSÄTTNING AV BÅT UTAN SKEPPARE

SJÖSÄTTNINGSTIDER
• TIDIG SJÖSÄTTNING
(RÖDA BAND)

20 APRIL – 27 APRIL
• MELLAN SJÖSÄTTNING
(BLÅA BAND)

4 MAJ – 13 MAJ
• SEN SJÖSÄTTNING
(GULA BAND)

26 MAJ – 29 MAJ

DIN SJÖSÄTTNINGSTID 2015
Sjösättningstiden, datum och klockslag, när din båt
ska sjösättas bestämmer vi ca 1 månad före resp.
bokad sjösättningsperiod. Din sjösättningstid kan du
sedan se under ”Mina bokningar” på hemsidan eller
kontakta oss. Vi kommer även att maila uppgift om
sjösättningstiden till dem som har meddelat oss sin
mailadress.

Om du inte vill eller kan vara med vid sjösättningen
av din båt, ger du oss ditt klartecken och tillstånd
att sjösätta din båt och bogsera båten till bryggplats,
genom att märka upp båten enligt följande och
illustrationen:

1.

Komplettera din varvsnummerlapp på
akterspegeln med ”BRYGGPLATSEN” eller
”EJ HAMNPLATS” om du inte har någon bryggplats

2.

Häng ut FENDRAR

3.

Tillräckligt antal TAMPAR för bogsering
och förtöjning

OBS! Är uppmärkningen av din båt inte fullständig
betraktar vi båten som inte klar att sjösättas och den
kommer att flyttas på land!
Vi tar inget ansvar för båt som läcker p g a att
bordsgenomföringar inte är stängda, borttagna
kylvattenslangar mm.För de båtar som marinan
har förtöjt upphör vårt förtöjningsansvar lördag
kl 18.00 i båtens sjösättningsvecka.
Bogsering inkl. förtöjning vid bryggplats:
520:– < 4 ton och 590:– > 4 ton. Om vi inte hinner
med bogseringen sjösättningsdagen förtöjs båten vid
sjösättningskajen.

VIKTIGT! För att din båt ska anses klar att sjösättas
måste båten märkas upp enligt nedan.

SJÖSÄTTNING AV BÅT MED SKEPPARE
Om du ska vara med själv när din båt sjösätts måste du
vara vid din båt 30 minuter före angiven sjösättningstid.
Din båt måste också vara klar för sjösättning då,
då vi ibland sjösätter snabbare än planerat och vill inte
få onödiga väntetider. För sen ankomst medför flyttning
av båten och därmed en extra kostnad för dig. Efter
sjösättningen av din båt måste du flytta den direkt från
sjösättningskajen, så att andra båtar inte hindras i
sjösättningen.

PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE FINNS SJÖSÄTTNINGSTIDER M.M
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2 FÖRTAMPAR
KLARA I BRYGGAN

Komplettera med: din BRYGGPLATS
alt. EJ HAMNPLATS

BÅT SOM EJ ÄR KLAR FÖR SJÖSÄTTNING
Om din båt inte kan sjösättas i beställd omgång måste
den täckas av och märkas upp med gröna band.
Flyttnings-/extra sjösättningskostnad debiteras oavsett
om båten flyttas eller inte. - 4 ton: 775:–, - 8 ton: 930:–, 12 ton: 1240:–, - 16 ton: 1650:–. Om båten inte är avtäckt
och båten behöver flyttas, avtäcks båten på båtägarens
bekostnad och risk.

SAMMANFATTNING AV
SJÖSÄTTNINGSINSTRUKTION
• Vårrustning o bottenmålning utförs enligt
nya miljöregler!

gästplatshyra t o m 1 juni. Därefter utgår ordinarie
gästplatshyra.

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND

BOTTENMÅLNING

• Märk upp båten med varvsnr, namn,
bryggplats alt. ej bryggplats.
• Båten skall förses med för-, aktertampar och fendrar.
• Om båtägaren skall närvara - var vid båten
30 minuter före utsatt sjösättningstid.

OBS!

Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett
miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte
hamnar på marken. Detta innebär att slipmaskin med
dammsugare ska användas för uppsamling av slipdamm.
Vid skrapning av båtbotten kan t ex en skrapa som
kopplas till en dammsugare användas. Marken måste
skyddas genom att t ex en presenning läggs under båten
för uppsamling av skraprester. Då slip- och skraprester
betraktas som farligt avfall ska avfallet deponeras i
avsedd behållare för färgrester i marinans miljöstation.

OBS!

Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg
användas på båten, d v s kopparbaserad färg. Färgen
bör vara hård och får inte vara av typen blödande självpolerande som kladdar ner vid lyft och bottentvätt, och
dessutom förstör spolplatsernas reningsanläggning.

TÄCKNINGSMATERIAL

• Kontrollera att bordgenomföringar m.m.
inte kan läcka.
• Märk pallningen (vaggor, stöttor,
bockar) med varvsnummer.
• Täckningsmaterial och stegar får
inte förvaras i vaggor.
• Städa båtens vinteruppläggnings-plats.
• Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter
sjösättning.

Täckningsmaterial buntas, märks upp tydligt med
varvsnummer och transporteras före sjösättningen
till av Marinan anvisad plats för sommarförvaring.
Täckningsmaterial och stegar får inte förvaras
i vaggan p g a utrymmesskäl och att täckningen blir
garanterat skadad när vi flyttar pallning.
Täckningsmaterial som inte är placerat på anvisad
plats eller som inte är ordentligt uppmärkt städas bort
eller eldas upp!!!

PALLNINGSMATERIAL

• Mantåg ska vara demonterat och får inte
ligga på däck pga snubbelrisk.
• Mast eller bom får inte ligga på däck.
• Bom får inte vara monterad (gäller om
mast är på).

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie
sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning vardagar 9-16:
Onsdag 29/4, torsdag 13/5, torsdag 21/5, fredag 29/5,
torsdag 4/6, torsdag 11/6, onsdag 17/6.

TILLFÄLLIG BRYGGPLATS EFTER SJÖSÄTTNING
Båtar som inte har bryggplats på marinan kan efter
sjösättning förtöja båten på anvisad tillfällig bryggplats.
Om båtägaren inte är med när båten sjösätts, bogseras
och förtöjs båten av marinan på en tillfällig bryggplats.
Båten kan nyttja platsen utan kostnad t o m söndag
kl. 14 i resp. sjösättningsvecka. Om båten behöver
ligga kvar i sjön ytterligare någon vecka eller längre än
sjösättningsveckan, måste detta överenskommas med
marinan. Båt som behöver tillfällig bryggplats efter
sin sjösättningsvecka debiteras med 50 % av ordinarie

Pallningsmaterial, vaggor, stöttor och bockar ska vara
tydligt uppmärkt med ditt varvsnummer på flera ställen.
Efter sjösättningen transporterar vi din pallning för
sommarförvaring. Vi tar dock inget förvaringsansvar för din
pallning. Halvvaggor eller annan pallning som vi inte kan
lyfta med lastmaskin måste demonteras så att den inte går
sönder i samband med transporten. Vi ersätter inte skada
på pallning som skadas p g a svagt material, dålig/svag
konstruktion eller inte demonterats. Omärkt träpallning
eldas upp 14 dagar efter sjösättning.

STÄDNING
Båtägaren ansvarar för att båtplatsen på land är avstädad
efter vårrustningen.

VARVSKAJEN
Träkajen – servicekajen – utanför varvshuset är avsedd för
Brohäll Marins kundbåtar och kan inte användas av andra
än personal från Brohäll Marin.

PÅMASTNING
Då båten ligger vid mastkran – fäst 4 stag provisoriskt för
att undvika köbildning. Vid kö till mastkran gäller kölistan
vid resp. mastkran. Under arbetstid vardagar förbehåller
forts.
vi oss rätten att anvisa tid för lån av mastkran.

PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE FINNS SJÖSÄTTNINGSTIDER M.M
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INFÖR HÖSTEN

ELUTTAGEN

Mät upp var din loggivare, propeller eller liknande
sitter så att du kan märk upp placeringen inför höstupptagningen. Detta för att du ska slippa vara en av
dem som kanske får sin loggivare skadad. För att båten
inte ska bli fel uppställd i höst - märk upp din vagga eller
bockar med FÖR och AKTER och gärna kölens placering
i vaggan med färgstreck. Glöm inte heller att se över
pallningens kondition.

P g a brandrisk är det inte tillåtet att ansluta värmeelement inom uppläggningsområdet. Endast godkänd
jordad elkabel får användas då arbete utförs på båten.
Därefter ska elkabeln dras ur eluttagen. Marinan
kommer i annat fall att dra ut elkabeln på båtägarens risk.
Tänk på brandrisken!

SÄKERHET
Observera att det är förbjudet att gå under hängande
båt. Följ alltid truckförarens anvisningar!

HÄNSYNSTAGANDE MOT BÅTGRANNAR
Visa hänsyn mot dina båtgrannar när du tvättar däcket mm
på båten, så att båtarna runt omkring inte blir nerstänkta.
Sandblästring är av miljöskäl och båtgrannar inte tillåtet att
utföra på marinan.

BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS/KVAR PÅ LAND
För båt som står kvar på land efter vintersäsongens
slut den 1 juni, debiteras markhyra för båtplats på
land motsvarande båtplatshyra för sommarsäsong.

FÄRSKVATTEN
Färskvattenuttag finns vid wc vid reningsverket,
hamnkontoret, kontoret, varvshuset. I vattenposterna
på uppläggningsområdet är det sjövatten.

KASSERADE PRESENNINGAR
Presenningar som ska kastas ska vara väl hopvikta
och läggs i nätcontainer vid sidan om sopcontainrarna.

MILJÖSTATION FARLIGT AVFALL
Mottagning av farligt avfall (spillolja, oljefilter, batterier,
färgrester, penslar, lösningsmedel mm) finns endast i
miljöstationen ”mitt på plan”, Spilloljemottagning finns
även vid kaj 5 – ”västra sidan”.

BRANDSKYDDET

Busshpl

Vattenverk

FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:

Seglarbyn

Grind
Grekland

• Använd godkänd jordad elkabel.
• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet
att använda.

PVC-hall

Spolplatta

Båthall
Mastskjul 1 o 3

• Tänk på brandrisken vid bl a plastnings-arbeten!
VID BRAND I BÅTEN:

Marinelektronik
Riggservice

Mastkran 1 o 3

Båt o motorservice

• Under den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen användas för att bekämpa eld.

Spolplatta

Maskinhall

Mastkran 2

Mastskjul 2

• Du ska enligt villkoren har fungerande brandsläckare lättåtkomligt ombord.
• Kontrollera var de närmaste brandsläckarna
finns, som står utställda på uppläggningsområdet.

Avlopps
reningsverk

Miljöstation
Spolplatta

Kontor

Kapellmakeri

Båtförsäljning

Café o glassbar

Båttoa-sug
Båtuthyrning
Båtförsäljning

Butik

Latrintömning

Dusch, wc, bastu

Wc

Hamnkontor

Butik
Livs
Krog

Tvätt

Ångbåtsbryggan

• Vid ett ev tillbud är det snabbheten på
den första insatsen som är avgörande för omfattningen av en ev brand.
Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter.
Kontakta hamnkapten eller någon annan av Marinans personal vid alla tillbud!
N

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON:

112
8
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HAMNKONTORET

HAMNMÄRKE 2015

BASTU- OCH DUSCHAR

Hamnmärket kommer vi att skicka ut separat lite
närmare sjösättningen. Glöm inte att märket snarast
eller senast en vecka efter sjösättningen ska klistras fast
väl synligt från bryggan på mastens framsida eller på
vindrutan. Hamnmärket visar att båten tillhör hamnen
och att båtplatshyran är betald.

Portkod till bastu- och duschhuset utlämnas på
hamnkontoret och ingår i båtplatshyran.

HAMNKAPTENER

DYKSERVICE

Säsongens hamnkaptener blir bl.a. Joel, Daniel och Alina.

HAMNKONTORETS ÖPPETTIDER
Hamnkontoret kommer att vara öppet under helger
i april och maj enligt anslag. Vardagar hänvisar
vi till vårt huvudkontor på berget. Fr o m 6 juni
t o m 10 augusti är hamnkontoret öppet alla dagar
08.00 – 20.00, fredagar och söndagar till 21.00.

BRYGGPLATS 2015
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överenskommits eller om Marinan skriftligt meddelat annan
plats. Du glömmer väl inte bort att säga till
hamnkapten när du skall vara ute med båten en vecka
eller mer. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig
att meddela detta. Vi får annars väldiga problem med
att få plats med alla tillfälligt gästande båtar.

SEGELSERVICE
Om du behöver få en mindre skada på seglet reparerat
kan du vända dig till kapellmakeriet alt. hamnkontoret.

Om du tappar något i vattnet som du inte kan få
upp eller fastnar med båten i någon tamp och inte
kommer loss – vänd dig till hamnkapten.

SUGTÖMNING AV TOA-TANK
Fr o m 1 april i år är det lag på septitank i båt ska
sugtömmas. Pump-out stationer finns vid sjömacken,
vid kaj 5, kaj 6 och vid J-bryggan där mobila toasugare
kommer att finnas och ska tömmas. Bullandö-kunder
får använda stationen utan kostnad, men måste först
tala med hamnkapten.

LATRINTÖMNING
Tanken för tömning av bärbara latrintankar är flyttad
och ligger ovanför L-bryggan nära sopcontainrarna
vid vägen.

SJÖKORT

Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte
får lånas ut!

På hamnkontoret kan du köpa sjökort över Svenska
farvatten. Vi säljer även nautiska publikationer.

Vi vill också informera om att det är rökförbud på
F-bryggan och naturligtvis på sjöbensinstationen!

FÖRTÖJNING
Du måste förstås alltid ha ordentliga förtöjningstampar,
fjädrar i bryggan och förtöja med spring i bommen.
Dubbla aktertampar ska alltid användas vid akterförtöjning i boj så att båten ligger bättre och rakare i sidled.
Fendrar är absolut krav på förtöjd båt. Glöm inte att alltid
förtöja för storm!

JOLLAR
Om du har en jolle – glöm inte att märka upp den med
varvsnr och namn och om möjligt lägg den i jolleställen.
Omärkta jollar betraktas som övergivna kvarlämnade
och städas bort.

KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET
OCH TILLFARTSVÄGEN!

ELLUTTAG PÅ BRYGGOR
För att använda eluttagen på bryggorna tecknas separat
avtal. Kontakta kontoret.

FUNGERANDE BRANDSLÄCKARE
Hur ofta kontrollerar du dina brandsläckare? Se till
att brandsläckarna fungerar och är lättåtkomliga om
bord ”innan olyckan är framme”! Under våren kommer
Brandskyddsbolaget att finnas på Bullandö för att serva
båtägarnas släckare.

PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE FINNS SJÖSÄTTNINGSTIDER M.M
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FAKTA GRAND BANKS 36
Längd
11,23 m
Bredd
3,80 m
Djupgående
1,22 m
Vikt
12 ton
Motorer
2 x Cummins a’210 hk
Toppfart
14 knop
Marschfart
8 knop
Dieseltankar
1 500 liter
Aktionsradie
1 000 sjömil
Byggare
American Marine, Singapore

Bullandö
CLAES KLASSIKER – GRAND BANKS 36
SPECIELLA BÅTAR PÅ

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

F

ör båtfantaster finns några få motorbåtsmärken
som sticker ut och ger goda associationer för
både motorbåtsvänner och seglare. Grand Banks
hör till den sällsynta skaran och anledningen
till att båtarna får beundrande blickar och
berömmande kommentarer är helt enkelt stilen. Med sitt
halvplanande, rakstävade, medelhöga, nerbyggda skrov,
teakakterspegel och klassiska överbyggnad i två plan –
däckshus och kommandobrygga, ger Claes Heijbels Grand
Banks 36 Altair ett omisskännligt, särdeles sjövärdigt,
stöddigt och skönt intryck.

V

i mötte upp med Claes på Kanholmsfjärden en
sensommareftermidddag förra året för att få se
denna superklassiska långdistansbåt under gång. Som
van båtfarare var det en fröjd att studera tolv ton båt
pressa sig fram i sina egna svall och notera den tunga,
halvplanande rediga gången. Den här båten har något
speciellt över sig, den känns om inte unik, så i vart fall
behagligt ovanlig – klassisk och värdig.

N

är man som seglare är van vid en båt med låga
fribord, gäller det normalt att se upp med svall så
att sjö inte skeppas in i sittbrunnen. Men det är bara
när skepparna sniker mitt skepp. Vilket kunde skett även
denna dag, men att få se denna attraktiva båt mannekänga
kontrollerat framför kameran, var enbart trevligt och mötet
var mer som om en träbåtsvän mötte en annan. En Grand
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Banks 36 är nämligen inte helt olik en träbåt med sin
lackade överliggare runt däcket, teaken på relingsräcket,
teakakterspegeln och sitt teakdäck.

E

gentligen är Claes Heijbel gammal seglare och har
varit på sjön mycket, men när pensionsåldern närmade
sig gick tankarna åt ett bekvämare båtliv. Men om man
som Claes värderar stil och kvalitet, kunde det inte bli
vilken motorkryssare som helst. Dessutom ville han ha en
båt som var möjlig att sjösätta tidigt och ta upp sent.
Alltså måste det bli en med karaktär och praktisk
planlösning och då blev alternativen genast ganska få.
– Jag fastnade för Grand Banks, har alltid tyckt om stilen
och letade runt ett tag. Utbudet var inte stort, men de jag
tittade på, var tyvärr slitna. Eftersom mitt mål var att åka
båt och inte att rusta, föll de bort. Ett tag var jag sugen
på en Grand Banks 42, men när jag hittade en fin 36:a på
Nacka Strand hos Marinmäklarna, insåg att en 36:a räcker
fint i skärgården. Alltså blev det affär.

S

edan dess är Claes Heijbel hooked på Grand Banks.
I likhet med andra stolta båtägare som har hittat Den
Rätta Båten, märker en besökare ombord snart hur han
trivs med sitt val. God ordning, god finish, god atmosfär
och genuin trivsel råder. Det blir mitt bestående intryck,
trots att om det ingalunda handlade om någon form av
beg-båttest, som annars ofta är mitt motiv till att berätta
om motorbåtar.

P

å punkten trivsel är det särskilt lätt att omgående
finna sig väl till rätta i Claes kultbåt, för salongen är
ljus och ombonad med stora rutor. Alla ytor är i mattlackad
teak och de smaragdgröna välstoppade dynorna är klart
sköna att slå sig ner på.

B

licken fastnar gärna på allt välgjort träarbete i den
kombinerade salongen och styrhuset. Den som gillar
välgjorda detaljer går igång på kantlisterna, skeppsratten,
det bastanta klaffbordet, och stavparkettgolvet, som är ett
kännemärke på alla Grand Banksbåtar. Upplevelsen är som
att vara på ett flott litet fartyg, mera än på en fin båt.
– Min 36:a är från 1996 och en av de sista byggda. Ändå är
jag bara tredje ägaren, vilket vittnar om att den som skaffar
en Grand Banks, gärna behåller den länge.

D

et jag uppskattar med 36:an, förutom stilen förstås,
är gångegenskaperna. Med de dubbla
Cumminsdieslarna på 210 hk vardera, går det att få upp
båten i 14, ibland 15 knop. Men marschfarten är omkring
åtta knop och då har man kraft att köra på mot sjö och vind
om man vill. Lika mycket gillar jag stadgan med båten, en
Grand Banks 36 är byggd som en stridsvagn, vrider sig
inte i sjö, tål mycket och är stabil, berättar Claes, medan vi
förflyttar oss upp på flybridge som för att testa stabiliteten.
Den som åkt på en sådan vet, att man kan uppleva resan
som lite orolig när båten lutar över. Men den känslan
infann sig inte på Claes båt. Jag kunde se att stabiliteten
var tydlig hur båten rörde sig i sjön på Kanan, och när jag
som i ett test lutade mig lite över sidan.

E

n oväntad fördel med kommandobryggan på Claes båt,
upptäckte jag som besökare – den är rena balkongen,
man sitter högt som i en egen värld. För Claes del är det
precis så. Han och hustrun ligger ibland kvar på Bullandö
även när det blir eftermiddag för att njuta i kvällssolen från
sin plats långsides nästan längst ut på G-bryggan. Utsikten
är fin över omgivningarna och att alls lätta från kajen, ja
det skulle nästan vara svårt, föreställde jag mig när solen
flödade och båtar på väg in till eller ut från Bullandö gav
mycket att se på.

F

rån flyan framför Claes sin klassiker och drar sig
inte för att sitta där även i vresigt väder, eftersom
jagarskärmen styr bort vind och stänk.
– Jo, vi trivs bra på Bullandö, vi har haft båt här i 22 år,
men den nuvarande platsen är förträfflig med sitt läge och
utsikt. Det händer som sagt att vi bara sitter och njuter där
i kvällssolen. Längsta resan vi gjort är genom Göta Kanal.
Vanligen gör vi turer ut i skärgården och ankrar på svaj
i en vik. Med jollen, som vi brukar ha på badbryggan, kan
vi ta oss iland, berättar Claes.

S

om en sorts husinspektör ber jag att få en visning av
Claes skepp. Han börjar med att öppna en dörr vid
navigationsplatsen och vad döljer sig där, om inte en
el-central värdig just ett litet fartyg. Sedan tar vi trappan
till förpiken och jag börjar förstå varför en Grand Banks
attraherar, för här finns en bred V-formad koj med de
tjockaste dynor jag sett i en vanlig båt. Som sig bör på ett
skepp ligger toaletten i samma utrymme, har dusch och är
fräsch med skott i laminat och ett handfat i riktigt porslin.
Lucka i taket, grabbräcken och teakgarnering på skrovsidan
ger ännu mer atmosfär.

A

kteröver ligger ägarehytten eller master´s stateroom
som det heter i specifikationerna. Här är det inte
heller svårt att finna sig till rätta, och ta in vitsen med
bekvämt båtliv. Ingen koj finns här heller, utan en full size
dubbelsäng, svängrum, garderob, och en ännu flottare
toalett än i fören.

M

en det jag som seglare kanske gillade ännu mer, är
att här finns utgång till akterdäcket, och man behöver
inte ta sig upp i salongen för att komma upp på däck,
hoppa iland och strosa iväg okammad till Annelis affär för
färska morgonfranska.

E

ller också kanske man hoppar ner på bryggan bara
för att ta sig en till titt på den kanske grannaste
motorkryssare som kan ses på Bullandö. Inte ens en
inbiten seglare behöver känna sig blek på en Grand Banks
36 – om den är i skick som Claes Heijbels. O
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Patagonien

AV: TOBIAS TÖRNEBOHM. FOTO: TOBIAS TÖRNEBOHM.

V
V

inden viner utanför fönstret och jag ser hur
sjön bygger upp ute på Mälaren. Jag hinner
knappt tänka tanken på hur det står till ute
på Bullandö innan det piper i mobilen och ett
MMS med bifogat foto ger ett mindre bra svar.
Dunjacka, mössa och handskar åker på innan jag sätter
mig i bilen. Ute på Bullandö viner det bland hundratals
master och smattrar från alla presenningar medan jag fixar
min egen som släppt runt fören.
Tre dagar senare står jag vid bryggorna nere
vid Buenos Aires yacht club – där skyddar båtarnas
presenningar mot solen. Jag skall tillbringa tre veckor
under jul/nyår med en resa i Argentina och under de
första dagarna hinner jag med en båttur ute på Rio de
Plata. Vi utgår från Tigre sydväst om Buenos Aires och
jag står på däck i en varm sommarvind medan vi angör
siluetten av skyskrapor inne i land.
Det är först under den fem timmar långa flygturen
söderut som jag inser hur stort Patagonien verkligen är.
Ett ökenlandskap med en yta motsvarande Turkiet och
kanske bäst definierad av den ständigt hårda vinden. De
fåtal träden har anpassat redan från fröstadiet med att växa
i 45 graders vinkel, bekräftandes Darwin evolutionsteori.
Vi flyger in mot Ushuaia, världens sydligaste stad,
och det påminner mycket om den inflygning till Tromsö
jag gjort så många gånger. Som en tvillingstad på andra
sidan jorden – och med ett eget sydligt Nordkap. Britterna
namngav staden efter ursprungsbefolkningens benämning
för området. Under halva 1800-talet bestod staden mest
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av ett fängelse för några av Argentinas värsta brottslingar.
Fångarna blev därmed nybyggare och byggde upp staden
runt fängelset med eget hugget virke.
På första sträckan ner till Paris hade jag suttit bredvid
en fransman som berättade om sin gamla skolkompis som
stationerat sig i Ushuaia med en segelbåt. Andra dagen
i Ushuaia går jag ner till bryggan där ett tiotal vindpinade
segelbåtar ligger förtöjda. Det går inte att ta miste på den
oranga båten jag fått berättat om, döpt till Pod Orange och
anpassad för rörelsehindrade. Även de inrullade seglen
är i orange färg. Jag konstaterar först besviket att ingen
är ombord, men noterar då istället en röd båt som ligger
förtöjd utanför. En déjá vu känsla infinner sig och sedan ser
jag mycket riktigt namnet längst fram på skrovet.
Jag knackar på och ut kommer Marc van de Weg.
Vi stötte på s/y Jonathan under vår segling på Svalbard
sommaren 2010 och nu ligger de förtöjda här sedan två
dagar. Ute på däck i den kalla vinden berättar Marc om
deras segling hit medan han sätter några stygn segeltråd
i genuan. De hade startat från Svalbard 2012, seglat ner
till södra Grönland och sedan gått Nordvästpassagen med
bitvis hårda isförhållanden – året efter lyckades tydligen
ingen båt ta sig igenom. Sedan följde de Alaska och USA’s
västkust söderut innan de övervintrade i Mexico. Sista
halvåret har de seglat söderut längs de Chilenska fjordarna
och hit ner efter en liten nätt avstickare till Påskön, 4 000
sjömil tur och retur. Han berättar om sitt stora intresse
för historia och känslan när de passerade mytomspunna
platser, som när de gjorde en avstickare in i Magellan sund.

Torres de Paine

Sista minuten

I brist på kaj

Starkt varumärke

Mark på sy Jonathan

Club Nautico

MAGELLAN SUND
Redan på grekernas tid fanns det rykten om ett land långt
borta i syd, på den planet som man då trodde var platt.
Det upp och nervända Antichthon där föll snön uppåt, träd
växte nedåt. Solen sken med svart, sextonfingrade varelser
dansade i extas och gigantiska kondorer lyfte elefanter.
Långt senare skissade kartografen Martin Behiem på
ett tänkbart sund mellan Atlanten och Stilla havet. Man var
fortsatt övertygade om att Sydamerika var förbundet med
det som vi idag vet är Antarktis och att enda vägen till Stilla
havet måste vara en passage.
I oktober 1920 kom portugisen Ferdinand Magellan
seglandes med tre skepp nedför Sydamerikas kust och
upptäckte en bukt som först såg ut att vara spärrad av
land. Men vid en hård kuling drev två av skeppen genom
först en passage och sedan en till ut i ett bredare sund
åt sydväst. Där möttes de av vågor och strömmar som de
ansåg borde komma från ett hav i väst och de lyckades
sedan ta sig hela vägen ut till Stilla havet. Vid en annan resa
blev sedan Magellan även den förste at segla jorden runt.

ELDSLANDET
När de gick genom sundet såg de eldar inifrån land och
kallade landområdet i syd för Tierra de fuegos, Eldslandet.

Buenos Aires skyline

Inflygning

Eldarna var troligtvis lägereldar från de som då befolkade
området, de tidigaste bosättningarna tros vara från cirka
8000 BC. Nästan all urbefolkning dog sedan ut av de
sjukdomar de drog på sig från européerna. De enda eldar
som syns idag är de från oljeriggarna ute i havet. En annan
version är att Magellan endast såg rök och först kallade det
för Tierra del Humo, Lands of smoke. Men den spanske
kungen Charles V sade att ”ingen rök utan eld” och så
ändrades namnet. Eldslandet är en ö och delas mellan
Argentina och Chile sedan 1881, Argentina har den östra
delen och Chile den västra.

BEAGLEKANALEN
Senare på eftermiddagen följer jag med på en tur ut i
Beaglekanalen, ett sund som skiljer Eldslandet från öarna
allra längs söderut. Döpt efter HMS Beagle som bland
annat Darwin seglade med. Sundet utgör samtidigt gränsen
mellan Chile och Argentina och på södra sidan ligger
Puerto Williams, Chiles huvudstad i området. 1978 ledde
en gammal dispyt om suveräniteten över öarna i kanalen
och angränsande havsområden till den så kallade Beagle
konflikten. En väpnad konfrontation var nära, men mycket
tack vare påven Johannes Paulus II lyckades man uppnå en
diplomatisk lösning.
forts. nästa sida

Yacht Club
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Ingen tvekan när det gäller val av destination

Moreno glaciären

KAP HORN
Vi går ut till fyren Faro Les Eclaireurs som bevakar kanalen
från sydöst. Havet piskas in mot klipporna och den röd vita
fyren ser ut att ducka för vågorna. Hur det samtidigt kan
vara ute vid Kap Horn denna dag är inte svårt att gissa.
1525 missade spanjoren Francisco de Hoces inloppet
till Magellan sund och upptäckte att det fanns ett öppet hav
förbi Sydamerikas södra spets, men tog sig aldrig förbi.
1578 blev Francis Drake den första att passera till Stilla
havet, över det hav ner mot Antarktis som idag heter Drakes
sund. År 1616 rundade holländarna Schouten och LeMaire
den sydligaste udden och döpte den, inte efter dess form,
utan efter den holländska staden Hoorn. Kap Horn, Cabo
de Hornos, ligger på Isla de Hornos i en ögrupp som idag
är nationalpark och tillhör Chile.
Trots Magellan sund föredrog de stora segelfartygen
att gå runt Kap Horn för att slippa gå nära land och kunna
manövrera fritt vid vindvridningar. Det var en problematisk,
men nödvändig etapp på många trader mellan USA:s
öst- och västkust, liksom salpetertraden mellan Chile och
Europa. Ett problem var Falso Cabo de Hornos belägen
på sydspetsen av Isla Hoste, nordväst om det riktiga
hornet. Om man tog det för Kap Horn och gick rakt mot

öst, stoppades vägen av en tät arkipelag. Då återstod att
försöka vända rakt tillbaka mot vinden, alternativt försöka
navigera genom skärgården.

” CHANGED COURSE TO NNE FROM SE”
Tillbaks i land bläddrar jag i en bok på museet, beläget
i det gamla fängelset, med utdrag från gamla loggböcker.
Många är målande och beskriver hemska omständigheter
och förlisningar. Men den kanske bästa är den ytterst korta
koncisa noteringen från en rorsman.
Innan jag hoppar på bussen norrut mot nationalparken
Torres de Paine på andra sidan gränsen i Chile botaniserar
jag i några affärer längs den bilfria huvudgatan. Jag grämer
mig över att det inte finns mer tid för resan när jag ser
skylten Last minute Antarktica utanför en resebutik. Kanske
en annan gång, och då i mina drömmar med egen båt. Men
man behöver inte heller göra allt i livet och jag tänker på
Arne Naees egna ord när han besteg Mount Everest 1985.
”I samma stund som jag satte ner min första fot på
toppen dog också mitt livs dröm.”
Om det även finns en Antarktisk feber vet jag inte. Men
om den Arktiska kan man läsa i Arktisk Feber som kommer
ut i april. O

Tobias Törnebohm

Ushuaia

Sjölejon i Beagle channel

Tobias Törnebohm

ARKTISK FEBER

ARKTISK
FEBER

”Så länge jag
minns har jag alltid
fascinerats över
polarfärderna runt
förra sekelskiftet.
Att på nära håll få
chansen att uppleva
dessa fantastiska
miljöer och även
känna på den
utsatthet de måste
ha upplevt blev
till en slags examen
inom ämnet.”

Tobias Törnebohm tar i text och bild med läsaren på en
dramatisk resa till Svalbard och 80:e breddgraden.
Färden görs med s/y Bölja, en 37 fots havskryssare i plast.
Ord&visor förlag (www.ordvisor.se)

Screaming fifties
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Arcona 380 har stäven fram och mast. Precis som vanligt.
Vid första ögonkastet är Arcona 380 väldigt lik sina systerbåtar. Samma karaktäristiska stäv, brett akterparti och
vackra linjer. De dubbla rattarna, som kan fås i kolfiber,
känns igen från storasystrarna 410 och 430 och har visat sig vara mycket uppskattade av seglarna. Öppnare
planlösning i sittbrunnen och bättre komfort och sikt för
den som seglar.
Väl ute på fjärden seglar Arcona 380 fantastiskt. Det
är bra balans i rodret med ett behagligt bett på kryssen när vinden ökar. Fulländad känsla och total harmoni
med små roderrörelser i det exakta styrsystemet. Redan
i relativt lätta vindar loggar hon snabbt upp i 7 knop, på
kryssen. Båten är lättseglad och alla trimdetaljer är smart
placerade för både den lilla och stora besättningen.
Inne i båten möts man av en ljus och modern inredning.Inget överdrivet futuristiskt utan mer klassiskt Skandinavisk design med ljusa fräscha trädetaljer och nya
praktiska lösningar. Skjutbart navigationsbord ger flexibilitet och gott om plats vid måltider och stort umgänge.

Dubbla hytter akteröver ger möjlighet till att 6 personer
sover gott i båten utan att salongen behöver tas i anspråk.
Det är tryggt att köpa och äga en Arcona. Vi ser till att
ditt båtköp blir så problemfritt som möjligt och finns
alltid till hands om något behöver justeras eller kompletteras. Vi är representerade med egna varv och personal
både på ost- och västkusten.
En Arcona är aldrig billig och bör inte jämföras
med de massproducerade båtarna från Tyskland och
Frankrike. I vår produktion håller vi högsta kvalitet i val
av material och byggteknik. Givetvis kommer endast
duktiga leverantörer av den bästa utrustningen i fråga.
Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om våra
båtmodeller. På vår hemsida kan du se när vi provseglar
Arcona 380 för första gången och gilla oss gärna på
Facebook. Där kan du följa vad som händer hos oss
och vad andra Arconaseglare tycker om våra båtar.

www.arconayachts.se • tel 08-570 346 77 • facebook.com/ArconaYachts
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NORDIC YACHTSNuOPEN
näst störst

N

AV: CURT GELIN. FOTO: LASSE EKLÖF.

är idén till att starta en tvåmanskappsegling
från Bullandö ut genom skärgården och
tillbaka kläcktes våren 2012 av Mats
Runström med Nordic Yachts på marinan,
kunde han knappast ana att hans initiativ
skulle växa till att bli näst störst på Ostkusten.
Men förutseende seglare hörde snabbt suset i vinden
och kände suget i sinnet, varpå det kom 68 båtar till start.
En stor fin träbåt, ståtliga ketchen Refanut med Fredrik
Wallenberg och Anders Lewander seglade denna 65-fotare
fortare än sin beräknade tid och vann stort. Tvåa blev
Jonas Stenbeck och Thommy Sundström i en 38 fots Onyx.
2013 startade 59 båtar i strålande sensommarsol, sköna
varma vindar och vinnare blev Onyxen med Jonas och
Thommy, tvåa Bullandös meste kappseglare Per Lindstedt
i sin toppade Finngulf 33.
Med 82 anmälda ekipage till 2014 års Nordic Yachts
Open, åtskilliga återkommare, och föregående års
vinnare på startlinjen var frågan – vem skulle få målskott?
Förutsättningarna var på nytt gynnsamma för denna,
sommarens kanske enklaste och gemytligaste kappsegling.
Varmt och soligt, ökande vind under dagen och en
lagom lång bana med inte alltför mycket navigering, var
prognosen.
På nytt startade alla enskilt, det vill säga på sin egen
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tid, vilket innebär noll kiv och trängsel på startlinjen,
för att även nyblivna seglare ska vilja vara med. Det enda
svåra med formen var som vanligt möjligen att hålla sin
tid, att inte starta för tidigt, men inte för sent. Utan det
traditionella systemet med skott tio, fem och signal en
minut före start krävs mer exakt tidhållning än när andra
båtar finns att förhålla sig till.
Men ingen startade för tidigt i Nordic Yachts Open
2014, många prickade tiden på sekunden och drog
iväg norrut över Kanholmsfjärden. Först iväg gled de
långsammaste båtarna med en viss Folkbåt, en NF, en
Albin 78 och en Sunwind 26. En lätt halvvindsbog tillät
de som hade en, att sätta sin plana gennaker och att öka
avståndet till båtarna som startade samtidigt. Särskilt
väl seglade far och son Håkan och Henrik Lindqvist i en
Albin Alpha. Men skulle övertaget räcka eller inte på en
bana om 20 sjömil?
Spänningen med upplägget i Nordic Yachts Open är
just att se om man kan segla ikapp och förbi andra båtar.
Eller att hålla alla som startat senare efter sig. Ofta anser
de som kappseglar mycket att det alltid är någon viss
typ av båt som gynnas. Med mycket undanvind har lätta
breda fördel, på lång frisk kryss har smala tungkölade
båtar övertag. Ingen enkel uppgift således för en arrangör,
att göra alla deltagare nöjda.

Men facit av Mats Runströms banval 2014 blev en nära
nog perfekt kappsegling. Detta beroende på kul taktisk
kryss från kant till kant över Nämdöfjärden till fyren
Franska Stenarna i 4-5 m/sek - lika med fördel långsmalt.
Därefter platt läns norrut igen - lika med fördel lätta båtar.
Genom Långholmshålet på Kanan och en rivig halvvind
för gennaker till Trollharan – fördel breda moderna båtar.
Som final fick alla en sträckbog in i mål vid Djuröbron –
fördel alla båttyper.
Först i mål – igen blev Jonas Stenbeck och Thommy
Sundström i sin Onyx. De seglade lika rätt och säkert
som 2013 och behövde inte ens fyra timmar för att klara
distansen och segern. Och det berodde mer på deras
seglingsskicklighet än på båtreceptet, för tvåa blev en
halvbred Albin Nova med Martin och Ulf Olsson. På
omräknad tid skilde det bara 1 min 44 sekunder till ettan.
Trea blev arrangören själv med sin sedvanliga gast
Isabelle Lindsten-fyra (!) sekunder från andraplatsen.
De kunde ha utropat äntligen – för sin placering, då den
var deras bästa under säsongen och kanske den smakade
extra bra som tecken på att en Elan 350 faktiskt har
vinnarkapacitet.
– Vi fick till det bra den här gången, tyckte den
kanske mest nöjde deltagaren i 2014 års omgång av
Nordic Yachts Open.

Fjärde bäst blev far och son Lindqvist i Albin Alphan.
Allra vackrast var sagolika mahognykustkryssaren Winnie
med mästerlige träbåtsrenoveraren Thomas Larsson och
sonen Olle som besättning. 15:e plats på omräknad tid
visar att devisen vackra båtar seglar väl stämmer.
Men oavsett placeringen fick alla deltagare en lördag att
minnas. Bättre sätt att tillbringa en dag med sin båt, sin
sambo eller hustru, sin son eller dotter, sin kompis eller
konkurrent på andra kappseglingar, kan inte ens den som
inte heller 2014 kom i täten, komma på.
Enda problempunkten, men en angenäm sådan för
kustens kanske coolaste kappsegling, är att få in alla
seglare i hamnen och att få plats på Bullandö Krog.
– Det var maxat 2014, vill ännu fler vara med, kan man
eventuellt behöva begränsa deltagarantalet. Men den dagen
den sorgen. Det är bara att anmäla sig i tid till Nordic
Yachts Open 2015 manar Mats Runström alla med båt på
Bullandö.
Lördag 5 september kommer solen att skina, vinden
vara perfekta 3 – 5 m/sek sydväst och nytt för i år, blir ett
bästa parpris förutom mixed pris och alla fina nyttopriser
som delas ut –skidor, instrument, tampar med mera.
En viss Folkbåt kommer att vara med, nu hottad med
långt peke och assymetrisk spinnaker till masttoppen.
Hur ska det gå? Deltag och se. O
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Huvudskär
NYGAMMAL UTPOST I SYDOST
AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

A

tt segla till Huvudskär var extraordinärt den
gångna sommaren. Skälet var inte vädret,
utan att hela denna miniskärgård med
200 öar blev Ålandsskärs naturreservat med
Skärgårdsstiftelsen som ägare. Därmed blåste
oron bort för att denna exotiska utpost i sydost skulle
säljas, styckas och privatiseras.

LL

usten att segla till Huvudskär är för mig och vissa
andra på Bullandö dock starkast om våren. Helst dagen
efter islossningen och bli första segelbåt för året. Att se
sjöfågel sträcka, ljuset och det klara vattnet, lockar duktigt.
Och det ska ske på egen köl, annat är fusk.
Den seglatsen återstår för min del, det tar tid att
få en Folkbåt i trä fin. Som substitut tog jag en lucka i
seglingskalendern i juli och kryssade lätt, varm vind från
Nynäshamn via Ålö och Utö till utskärgårdarnas särdeles
mest lockande hamn.
Högsta högsommar rådde och knappt en sjöfågel
skådades, inte en trut skrek och ingen öbo heller i tron
att jag skulle lägga till vid en privatbrygga när jag lovade
in i fladen vid Ålandsskär.
Att Huvudskär har blivit naturreservat känns bra, vi
som seglar och gillar skärgården, får nu ha hela Ålandsskär
med hus och kajer kvar. För det kan vi tacka opinionen,
som vaknade när Fortifikationsverket skulle sälja militär
mark på Huvudskär.

TT

ill slut nåddes en salomonisk lösning i form av byte av
mark. Skärgårdsstiftelsen fick marken på Huvudskär
och Fastighetsverket onyttjad mark på annat håll. Sex
fastigheter undantogs dock och är privata. De husen står på
ofri grund, så i sak är det fritt att kliva över deras trappa.
Likväl bör man avstå, det blev jag varse om när jag
övervägde en genväg till hamnen. Utan koll på reglerna
frågade jag en kvinna utanför en stuga om jag kunde gå
förbi. Varpå hon svarade: Helst inte – här är privat, husen
ägs av ättlingar till lotsar och fyrfolk.
Alltså gick jag runt, men funderade på hur det är att
värna privat på populära Huvudskär? Enda privat jag såg,
förutom på bryggor, var dock en skylt nerstoppad i en
regntunna – symboliskt?
Lite udda är det ändå att möta privat på ett skär i
havsbandet. På andra gamla fyr - och lotsplatser finns inget

sådant. Bortsett från det, kan besökare glädjas åt att
ingen exploatering, inga ombyggnader, inga nya bryggor,
inte ens ett dass får uppföras. Alltså kommer byn att förbli
fin, husen kommer att stå som de alltid gjort.
Likväl funderade jag över hur det ska gå för denna
fina miljö? Många hus och bodar är broschyrmässiga,
värdiga utvik i ett magasin. Andra är eftersatta, inklusive
vandrarhemmen och kajerna. Kronans gamla bastanta
brygga såg ut att kunna rämna när sopbåten lade till och
kajen där räddningskryssaren låg, har börjat vittra.
Vem ska sköta? Förhoppningsvis har Skärgårdsstiftelsen
råd, annars förtvinar Huvudskär, tänkte jag, medan jag
strövade och spanade denna smällvarma, sköna dag.
Ostlig, svag bris rådde ut dit, solen stekte och med
28 grader gick det ingen nöd på mig och min medseglare
på vägen ut. Vädret var bättre än bäst och det tyckte fler,
såg jag när vi kom fram. Efter 80 tappade jag räkningen
på antalet båtar den eftermiddagen.
Med så många båtar, fanns ingen plats ens för en
grundgående Folkbåt. Och att knö oss in och fendra av,
ville jag inte. Men var få landkontakt för natten? Efter
test mot Saltkobben lättade oväntat två trimaraner från
Andra Skäret mittemot. Kvickt vrickade jag dit, hoppade
iland och bankade ner bergsdraggen.

NN

är seglen var beslagna, landgångaren upphälld och
solen började sjunka, svepte dock en hemsk lukt in.
Första tanken var att toan på skäret var full, men
strax vände brisen och lukten lade sig. En titt in i viken
gav förklaringen – algsörja.
Måste vi flytta? Ogärna, alltså klev jag iland i hopp
om att ett vindvrid skulle skingra soppan. Och si, snart
dog vinden och efter att ha halat ut båten drev algerna
förbi oss ut i fladen.
Sedan var det gudagott i sittbrunnen, smutta på
landgångaren och fundera på hur det var en gång och är
på Huvudskär. Det skulle klarna nästa dag.
Efter en lugn, luktfri natt klev jag upp tidigt för ännu
en magisk dag. Vid frukost var det redan svettvarmt
i sittbrunnen, skäret strålade ut solvärme och när
morronbestyren var avklarade, puttrade jag över och lade
till nära Kronans skraltiga brygga. Strax strövade jag upp
på skäret för att se mig om och kolla om något stod om det
nya reservatet. Men icke.
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Samma säregna stämning som på alla lots- och fyrplatser
vilar över Huvudskär. Pyttesmå hus hukar i klippskrevorna,
ovanför står lotshuset och tullhuset. Gamla skolan är
kvar, rustad och öns finaste hus, men privat. På berget
ovanför står förra lotsuppassningshuset med vit fasad mot
öster och högst upp – 15 meter över havet tronar fyren.

AA

tmosfären drar och som seglare förstår jag att
Huvudskär fungerade för lots, tull och sjöräddning.
Hamnen ger fint skydd, sjön kan gå hög och brotten koka
utanför. Men i samma stund som du kommer in under
Lökskär, stillar sjön. I öst ger Ålandsskär lä, i väst Andra
Skäret och Saltkobben, i norr Lökskär och Manskär, i syd
ett band med småskär.

HH

amnen gav också förutsättningar för intensivt
fiske och Kungen utfärdade stadgar, som sitter
i raststugans mini-museum och lotsarnas gamla kök.
Där berättar bilder om livet på Huvudskär, hur lotshuset
hyste tre familjer, förmannen hade två rum, övriga
enrummare. 45 bofasta hade Huvudskär år 1900,
skola fanns till 1930 och ända till 1942 fick fartyg lots.
Sjöräddningen flyttade 1969 och idag är Huvudskär
utan fastboende.

20

PP

å en bild berättar mästerlotsen Kurt Sjöblom att han
sålde sin stuga byggd av vrakvirke år 1925 för 17(!)
kronor. Hur är den värd idag? Det kan klippare klura på.
15 meter över havet blinkar Huvudskärs morsefyr, men bara
svagt. Solceller driver en lampa på futtiga 10 watt, som
vid mitt besök hade skjutits sönder av en okänd stolle, fick
jag veta när jag frågade varför skenet var som min svaga
akterlanterna.
Vid middagstid den dagen dallrade värmen på
Huvudskär, solen och värmen blev för svettig för strövtåg.
Ett dopp lockade mer, särskilt som algerna flutit iväg med
den svaga sydbrisen som börjat dra. Snart hissade jag på
för en lång lat läns förbi Fjärdlång, Villinge och Mörtö.
I höjd med Nämdö dog vinden och för att inte få värmeslag
måste motorn startas för att nå svalkan på Bullandö.

EE

n ny tur till Huvudskär hägrar, kanske i höst för
stormspaning. Men med motorbåt och att spana iland,
från vandrarhemmet. Där vill jag bo ett par dagar, se havet
häva, höra vinden vina och lyssna på knak i det 140 åriga
huset. Som litteratur tänker jag ta med Strindbergs
I Havsbandet, som utspelar sig där ute. Kanske får jag
också tag i gamla rullor och fattar vilket slitliv fyrfolk och
lotsar hade på Huvudskär för 100 år sedan. O

LEFANTs hårda och tunna bottenfärger är godkända för svenska
vatten. Slut på kladd, slut på tjocka
färglager
LEFANT Nautica

- Hård och Tunn
- Effektiv mot beväxning
- För väst och ostkust
- EJ polerande

LEFANT TF

- Hård och Tunn
- Biocidfri
- För insjö och aluminium
- EJ polerande

lefant.se
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Nautiska
FÖRETAGARE PÅ BUL LANDÖ 10
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MED
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AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

S

eglaren och driftige
båtbutiksföretagaren
Douglas Eklund med
Nautiska Magasinet har
styrt in på Bullandö
efter att ha tagit
över Pir 19. Han har
därmed öppnat sin
åttonde butik med ett
sortiment och en stil,
som är lika ovanligt god
som trevligt vältänkt.
– Det är väldigt
roligt att få komma
till Bullandö, som jag
vet från flertalet besök är en mycket välhållen marina med
en klart intressant målgrupp för Nautiskas del. Nu får
Bullandöbåtfolk, Värmdöbor och andra besökare chans att
skaffa sig samma snygga marina kläder och presenter, som
vi har i övriga butiker.
Men stamkunder kommer att känna igen sig, för
Madeleine (Gustafsson) kommer att vara på plats under
våren. Hon har gjort ett bra jobb med PIR 19, och för
Nautiskas del är det fint att hon vill vara kvar under
övergången.
Ansvarig för butiken är seglaren Åsa Karlsson, som har
samma roll i huvudbutiken på Slussplan i Stockholm.
– Jag ser också mycket fram emot att Nautiska
har butik på Bullandö. Jag växte upp och hade båt på
Kungsängen nära Bullandö. Planen är att vara på Bullandö
en del, möta kunder och se till att det är fullt på hyllorna
med de varor vi vet att många vill ha, berättar Åsa.
Tanken i stort är att de som besöker butikerna i Vaxholm,
Sandhamn, Visby, Båstad, Marstrand eller Smögen ska
känna igen sig på Bullandö. Och att båtfolk, som denne
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skribent gärna valt Slussplan för klädköpen, från och med
nu vet att det går lika bra att gilla byxor, tröjor, jackor – och
båtböcker – i butiken på Bullandö.
Intressant i sammanhanget är att Nautiskas
etablering på Bullandö tog sin början för flera år sedan.
Madeleine blev lite smått säljuppvaktad redan av förre
ägaren till Nautiska, men ville inte svara ja. När Douglas
hade köpt Nautiska Magasinet spanade även han in Pir 19,
men inte heller hans propåer gav ja till svar.
– Förrän i vintras. Då hörde Madeleine av sig och
berättade att hon hade fått för mycket med
Glassfabriken på Bullandö och sitt nyöppnade ”glass- och
espressobar” i Nacka. Det var ett trevligt samtal och vi kom
snart överens, berättar Bullandös nyaste företagare.
Om Nautiska Magasinet kan berättas att verksamheten
på Slussplan började som leverantör av sjökort till sjöfarten
redan 1873. I modern tid, på 1980-talet – köpte Lennart
Groth med båt på Bullandö, butiken och utökade med
elektronik, sjökläder, båtböcker och fick framgång med
receptet, vilket Douglas Eklund såg och köpte 2002.
Sedan dess har Nautiska som sagt växt runt kusten.
Och eftersom konceptet är särpräglat och stilrent marint,
kanske det går på export till fler snitsiga metropoler på
det att vi med båt på Bullandö vet vad som väntar varthelst
vi seglar eller turistar.
Om Douglas Eklund kan berättas att han har god
seglarbakgrund från Göteborg med föräldrar som fann
varandra på kappsegling. Deras intresse överfördes
och efter en karriär som riskkapitalist, köpte han
Nautiska Magasinet och profilerade butiken med hjälp av
storbåtskappsegling här hemma och på Sardinien. Idag styr
Douglas X-35:an Nautiska Racing och sponsrar Sandhamn
Open och Sandhamnsregattan. Man kan med andra ord
säga att den nyaste företagaren på Bullandö verkligen lever
med sitt sortiment och sin kundkrets. O

Åsa Karlsson är butiksansvarig på Bullandö och Douglas Eklund har nu öppnat sin åttonde butik med Nautiska Magasinets koncept.

Genom att kappsegla profilerar och lever Douglas Eklund med Nautiskas verksamhet.
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Nautiska Magasinet
på Bullandö Marina
Vi öppnar butiken till påsk. Välkommen!

ndhamn • vaxholm • marstrand • smögen •
Vi hoppas kunna förvalta det fina arbete som Pir19 gjort ute
på Bullandö Marina och behålla alla kunder som handlat där under
åren. Vi driver sedan tidigare butiker i bland annat Gamla Stan och
Sandhamn och hoppas att vi med vår långa erfarenhet ska kunna
bredda sortimentet och urvalet av varumärken ytterligare och därmed
skapa en butik som ni även fortsättningsvis trivs att handla i.

stockholm • smögen • sandhamn • marstrand • waxholm • båstad • visby • bullandö

Båtuthyrning

Unna din båt en ny
brygga till sommaren!
Vi bygger bryggor på beställning.
•
•
•
•
•
•
•

Flytbryggor
Fasta bryggor
Y-bommar
Bojar
Sjötransporter
Bryggreparationer
Underhåll

Sverige - Världen - Kanalerna

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07

www.bullandobryggan.se
Fabriken
1
2015-03-04
20:03
08- 571
459v 15-2.pdf
00 info@rtc.se
www.rtc.se

BÅTBESIKTNINGAR

• båstad • visby
CONNY ZETTERBERG
08-57145315
0709-261509

Bullandö glassfabrik

www.zetterbergmarin.se
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Stavsnäs
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Bygg på
skeppsbiblioteket.
Nu finns
Boken på Nautiska.
Seglarhälsningar
Curt Gelin, författaren

K

Tillsammans öppnar vi för nya
goda upplevelser i Stavsnäs
vinterhamn. Prel. Valborg

Bullandö öppnar till påsk

Rigga RÄTT, Segla SÄKERT med SHIPSHAPE

Diva 35 Fabulous på väg mot
klasseger Tjörn Runt 2011

Vi säljer ny utrustning och utför alla förekommande arbeten på din rigg
- På och avmastning
- Riggbesiktning
- Rullsystem
- Rodkickar
- Splitsar

- Riggkontroll
- Riggtrim för bästa höjd och fart
- Tillverkning och försäljning av fall, skot, mantåg, vant och stag
- Singel hand reef bommar
- Winchar, block och övrig däcksutrustning

Just nu 15 % Rabatt på all ny stående, löpande rigg och mantåg!

10mm skotlina: Liros TopGrip Pris 20:00 kr/m.
Den nya generationen Cruisingsskot. Konstruktionen är i grunden densamma som pålitliga Herkules, med
den skillnaden att höljet är en blandning av gripﬁber, som gör haländan behagligare att hantera.
10mm Fall: FSE Robline Admiral 5000 Pris 49:00 kr/m
Mycket stum dyneematamp med minimal töjning.

Byt ditt wire-akterstag till Dyneema, så bjuder vi på splits och tagling!

Liros D-pro 6mm Pris 48:00kr/m
Vi är nu återförsäljare av både Liros och FSE Robline. Du väljer själv kvalitet efter behov och användning!
Vi är också återförsäljare av Seldén mast, rigg och däcksutrustning!
Obs! priserbjudandet gäller order före 31 april!
Behöver din rigg en översyn om du haft masten på i vinter?
Kontakta oss gärna för en konsultation!

Vi ﬁnns i vår riggverkstad på Bullandö,
stora hallen södra kortsidan.
Välkomna!
www.ship-shape.se - info@ship-shape.se - 070 - 891 95 04

Europas största segelmakeri flyttar in på
Bullandö Marina med Elvström Sailpoint
Elvström Sails, kommer från och med säsongen 2015 vara representerat på Bullandö Marina av Shipshape AB, med Bavia Yacht som
huvudagent för Elvström Sails på Ostkusten! Som ett led i Elvströms strategi att komma närmare kunderna och förbättra sin service
skapar man nu så kallade Sailpoints.
På ostkusten blir Barnvik Värmdö (Bavia Yacht) och Bullandö Marina (Ship Shape) samt Västervik (Maxibryggan/ Bavia) nya Sailpoints.
På dessa platser kan du köpa nya segel av bästa kvalitet samt få service på dina Elvström segel. Bavia Yacht har sedan 1988 levererat
över 1000 båtar med Elvströmsegel. Andra varv som samarbetar med Elvström är exempelvis Hallberg-Rassy, Oyster Yachts, X-yachts,
Dragonfly, Moody, Luffe, Hanse, Dehler och Faurby.

Världens bästa Cruisingsegel

Ofta handlar diskussionerna runt segel hur snabba de är på kappseglingsbanan. Elvström gör segel som hävdar sig internationellt på
banan men hos Elvström läggs lika stor vikt vid att leverera de bästa cruising seglen. Elvström har med sin patenterade EPEX metod ett
unikt sätt att bygga världens framgångsrikaste cruisingsegel med längre livslängd och bättre form. På designavdelningen sitter 4
segelutvecklare för att optimera dina nya segel och seglen sys på loftet i Danmark.
På Bullandö Marina kan vi nu erbjuda en helhetslösning för riggning och intrimning av nya segel
samt service för dina Elvströmsegel genom Shipshape. Vårt mål är ett tryggt båtägande för dig!

Elvström Sailpoint
Shipshape, Bullandö Marina
Jan Hird 070-891 95 04
jan@elvstromsails.se

www.bavariasverige.se/elvstrom

Utbildning för dig med motorbåt

Manövreringsträning

Radarnavigering

– Jobbigt vid tilläggningar?
Boka en egen utbildningsdag i båten.
Vi planerar och genomför dagen enligt
dina/era önskemål. Välkommen oavsett
typ av motorbåt, stor eller liten, snabb
eller långsam.

Radar ombord, men osäker på avändningen?
Vi hjälper dig rätt.

Vi har 30 års erfarenhet. Vi har utbildningar för
alla – från nybörjare till proffs.
Läs mer på vår hemsida – www.langbeck.se
Gilla oss på Facebook.

Vi finns på
Bullandö Marina.

Langbeck.se

08-6647799, info@langbeck.se, www.langbeck.se

På bilden:
Björn Langbeck

FÖRSÄLJNING, INSTALLATION OCH SERVICE
TyMar Marinelektronik • Bullandö Marina • 139 56 Värmdö • Tel: 08-410 513 14 • info@tymar.se • www.tymar.se

N 59° 17´9, E 18° 39´2

Öppet

April - Oktober

Musikkvällar på bryggan
Juli - Augusti

Restaurang
Festvåning

Julbord från skärgården
December

Catering
Konferens

08-571 458 54
bullandokrog.se

Köpa eller sälja båt?

Kom till oss om du vill få hjälp med att sälja din båt, eller få rätt
vägledning att köpa just den båt som passar dig. Vi på Stockholm
Marin är passionerade båtmänniskor som har över 30 års erfaren
het av att sälja både motor och segelbåtar. Under säsong har vi
öppet sju dagar i veckan – med hundratals besökare varje dag.
Så varmt välkommen till Bullandö Marina, besök oss på webben
www.stockholmmarin.se eller ring 08571 451 20.
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Välkommen till Stockholm Marin – beläget på ostkustens största
marina med skärgårdens bästa säljläge på Bullandö!

Konferens- och dagseglingar i Stockholms skärgård.
Stora, moderna segelbåtar 45-50 fot med skeppare och alla bekvämligheter.

Läs mer på www.sailingevents.se eller ring 08 - 571 471 00. Välkomna ombord!

Öppettider
03 apr - 08 maj
09 maj - 21 jun
22 jun - 16 aug
17 aug - 30 aug

10.00-16.00
9.00-18.00
8.00-20.00
9.00-18.00

Vi laddar för fullt inför säsongen 2015
AGM batteri med 80% bättre laddningskapacitet mot vanliga 70-80Ah batterier med
samma mått och polställning. Ingen ombyggnad krävs av batterilådor och kablar.
Introduktionspris 1495:- inkl moms. (Listpris 2495:-)
Fr.o.m. 1/4-2015 skall båtar med WC och direktutsläpp i sjön
utrustas med WC-tank och däcksutsug. Fråga oss om råd och offert.
Vi stöldmärker utombordsmotorer och båtar med Securmark. Pris från 1.490:-

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp med något annat.
Vi är ditt fullservicevarv på Värmdö!

Öppet: Måndag - Fredag 08:00 - 17:00 • 18/4 - 30/5 Lördagsöppet: 10:30 - 14:00
Telefon: 08-571 450 45 • E-post: mail@brohallmarin.se • www.brohallmarin.se

Nordic Yachts har en drömbåt för alla!
Kappseglare, Bryggseglare, Dagsseglare, Snedseglare, Racingseglare,
Cocktailseglare, Finseglare, Semesterseglare, Cruisingseglare,
Atlantseglare, Familjeseglare, Långfärdsseglare...
- JA, oavsett vilken typ av seglare Du är,
så lovar vi att en av våra f.n. 15 modeller passar just Dig!
Välkommen in till oss för titta på Din nästa båt!

Nordic Yachts AB | www.nordicyachts.se
Bullandö Marina, 139 56 Värmdö | 08-570 225 50 | info@nordicyachts.se
Generalagent för Elan & Far East Boats

